To nejlepší z Madridu + TOLEDO + SEGOVIA + EL ESCORIAL (letecky z Prahy)
1.10. - 6.10. 2020

19 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/27311/

Průvodkyně:

Markéta Petrlíková

Specialista:

Eliška Friedlová, +420 608 859 987, friedlova@radynacestu.cz

Španělský temperament z první ruky… Energie, půvab i historie v jednom – to nejzajímavější z Madridu, a navíc
nádherná města Toledo a Segovia. Objevíte vše, co stojí za zážitek: královský palác v Madridu, úchvatnou toledskou
katedrálu či segovijský palác Alcázar. Dáte si vynikající tapas ve slavné tržnici San Miguel a vychutnáte si pohodu
madridských parků. Poznávejte jako cestovatel a zažijte atmosféru Madridu, Toleda, Segovie i El Escorialu během
jediného zájezdu!

Na co se můžete těšit
majestátní komplex Královského paláce
světoznámá umělecká díla v muzeu Prado
místní speciality v proslulé tržnici San Miguel
klášter s královskou hrobkou v El Escorial
kouzelné město Segovia na skalním ostrohu
historicky jedinečné město Toledo

Co už máte v ceně?
letenka Praha–Madrid–Praha se všemi poplatky (kabinové zavazadlo dle pravidel pro přepravu zavazadel viz níže)
transfer letiště–Madrid (hotel)–letiště
5x ubytování v hotelu
5x kontinentální snídaně
průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
výlet do historického Toleda
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
přesuny v Madridu (místní doprava, MHD)
vstupné na místě
fakultativní výlet do El Escorialu a Segovie
doporučené kapesné cca 200 EUR/osoba/pobyt
cestovní pojištění
příplatek za jednolůžkový pokoj: 4 700,00 Kč

Cestovní pojištění
EASY
35 Kč / den / osoba
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UNIVERSAL + STORNO
60 Kč / den / osoba + STORNO 150 Kč

Důležité informace
Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.
V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.
Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vstupné
Výlet do města El Escorial a Segovia
Dítě: 1 890,00 Kč, Dospělý: 2 040,00 Kč, Senior: 1 890,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 1. října: V závislosti na čase příletu bude následovat program s průvodcem. Po příletu do Madridu se
dopravíme na hotel, kde se ubytujeme.
Poté, co se ubytujeme bude následovat krátká procházka po centru středověkou čtvrtí směrem k náměstí Plaza Santa
Ana, kde se nachází největší koncentrace restaurací, klubů a kaváren v Madridu.

Pátek 2. října: Dnešní den budeme věnovat celodenní prohlídce Madridu.
Začneme na Puerta del Sol (socha Medvěda – symbol Madridu) a půjdeme po třídě Calle Mayor na krásné náměstí Plaza
Mayor, které je nejdůležitějším madridským náměstím. Kolem řady památek (kostelíků a městských šlechtických sídel – San Isidro
el Real, Biskupská kaple, kostel Sv. Františka) dojdeme na Plaza de Orient, kde uvidíme královský palác, královské zahrady
Campo de Moro a prohlédneme si katedrálu Almudena.
Dále budeme pokračovat na nejstarší náměstí v Madridu – Plaza de la Villa. Hlavní budova na tomto náměstí Casa de la Villa
sloužila už od roku 1696 jako Ayuntamiento de Madrid (městská radnice). Na oběd se zastavíme ve slavné kryté tržnici San
Miguel a na „zákusek“ můžeme zajít do slavné cukrárny San Ginés, která servíruje Churros s čokoládou už od roku 1894.
Přes Plaza de España (slavná socha Dona Quijota) půjdeme směrem k Parque de la Montaña, kde se nachází chrám Templo de
Debod v egyptském stylu a kaple sv. Antonína s Goyovými freskami. Projížďka lanovkou nad parky (6 €).

Sobota 3. října: Celodenní výlet, během kterého uvidíte historické město Toledo.
Toledo je úžasné město, kde na relativně malém prostoru můžeme vidět římské, maurské (arabské), židovské a křesťanské
památky. Historická jedinečnost Toleda byla deklarována v roce 1986 zápisem na seznam světového kulturního dědictví
UNESCO.
Město se může pochlubit zachovalými vstupními bránami „Alcántara“ a „Bisagra“, které připomínají arabskou nadvládu. Těmi
projdeme do města, po cestě je možné navštívit mešity „Cristo de la Luz“ (10. stol.) a „las Tornerías“ (11. stol.).
Dále naše kroky povedou ke křesťanské pevnosti Alcázar. Určitě si nenecháme ujít velkolepou gotickou katedrálu – jde o
ohromnou stavbu, jejíž délka je 140 a šířka 130 metrů. Tato pětilodní katedrála má 22 bočních kaplí a v jejím nitru se mimo jiné
nachází muzeum s obrazy slavných malířů (Goya, El Greco, Velásquez, Tizian a další).
Poté budeme pokračovat kolem radnice a biskupského paláce ke kostelu Santo Tomé se slavným obrazem El Greca.
Nevynecháme ani muzeum tohoto slavného malíře. V židovské čtvrti navštívíme synagogy El Tránsito a Santa María la Blanca. Z
křesťanských památek stojí určitě za návštěvu klášter San Juan de los Reyes. Prohlídku Toleda ukončíme na mostě Svatého
Martina, odkud je krásný výhled na okolní památky.
Návrat do Madridu v odpoledních hodinách.

Neděle 4. října: Dnešní den budeme věnovat celodenní prohlídce Madridu.
Po populární Gran Vía s řadou obchůdků se suvenýry, půjdeme k náměstí Cibeles se známou fontánou a budovou Palacio de
Telecomunicaciones, která je současným sídlem radnice.
Při procházce po bulváru Paseo del Prado uvidíme 3 slavné galerie – Prado, Centro de Arte Reina Sofia a Museo ThyssenBornemisza, které skrývají řadu významných děl od autorů jako Goya, Velásquez, Bosch, El Greco, Degas atd. Odpoledne je
můžete navštívit (nebo k večeru, kdy jsou opět pro občany EU na dvě hodiny zdarma).
Dojdeme na historické vlakové nádraží Atocha, které je upraveno na tropický skleník. Poté se vydáme do parku Retiro, prvního a
největšího parku v Madridu s řadou soch, fontán, paláců i tichých zákoutí.
Také možnost návštěvy dalších muzeí: Archeologického, Museo de América nebo Muzea voskových figurín.
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Možnost prohlídky stadionu Real Madridu nebo návštěva královské botanické zahrady.

Pondělí 5. října: Dnes se vypravíme za krásami nádherných historických měst Segovie a do El Escorial. Ti, kteří dají
přednost Madridu, mohou využít individuální volno k nákupům či návštěvě některého z muzeí.
Pro zájemce jsme připravili fakultativní výlet, během kterého uvidíme historická města El Escorial a Segovii.
Ráno se vydáme z Madridu autobusem do El Escorialu. V tomto rozsáhlém komplexu se skrývá královský palác, klášter s
královskou hrobkou, bazilika nebo úžasná knihovna.
Po prohlídce Kláštera se vydáme do Segovie půjdeme procházkou do centra města. Po cestě budeme moci obdivovat několik velmi
dobře zachovalých románských kostelů. Vlastní prohlídku města započneme u ikonického akvaduktu postaveného koncem
1. stol. Římany. Vyjdeme na něj po schodech a budeme se kochat krásným výhledem na město.
Společně si projdeme historickou část města, která se pyšní krásnými náměstíčky, uličkami, vyhlídkami, množstvím kostelů a
nevynecháme perlu města – gotickou katedrálu, které se pro její krásu přezdívá „Dáma mezi katedrálami“. Uličkami poté
dojdeme až k Alcázaru (královskému paláci) tyčícímu se vysoko na skále nad městem, který byl přestavěn v romantickém
duchu a sloužil společnosti Walt Disney jako vzor pro hrad Šípkové Růženky ve známé pohádce.
V odpoledních hodinách bude následovat individuální volno, ve kterém budete moci navštívit jednotlivé památky nebo
např. ochutnat v některé z hospůdek místní specialitu, kterou je pečené selátko.
Návrat do Madridu v pozdních odpoledních hodinách.

Úterý 6. října: V závislosti na letovém řádu po snídani individuální program k návštěvě muzeí nebo k nákupům, poté
přesun na letiště. Odlet zpět do Prahy.
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